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Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL COMITETULUI MASS.MEDIA $I POPULARIZARE
FOTBAL AL FMF

1. CADRUL LEGAL

Art. 1. Regulamentul de organizare gi funclionare al Comitetului
consultativ mass media gi popul arizare fotbal, denumit in continuare
Regulament este emis in conformitate cu prevederile art.25.l al
statutului FederaJiei Moldovenegti de Fotbal gi definegte rolul de comitet
permanent cu caracter consultativ al FMF care este independent fa{a de
alte comitete similare ,este numit gi se subordoneazd Comitetului
Executiv FMF.
2. MISIUNEA

Art. 2. (1)

COMITETULUI CONSULTATIV

Comitetul

(cu

caracter consultativ) mass media gi
popularizare fotbal, denumit in continuare Comitetul, asistd organele de
conducere, comitetele, grupurile de lucru gi colaboratorii FMF in
procesul de reglementare , executare sau oricare altd activitate ce (ine de
domeniul mass-media qi popularizare fotbal.
(2) Comitetul analizeazd, principalele aspecte ale activitdtii mass media
in domeniul fotbalistic gi elaboreazd strategii pentru dezvoltarea gi
popularizarea acestui domeniu, asigurd elaborarea gi implimentarea
proiectelor, stabilind norme gi reglementdri specifice lor, perfe c\ioneazd,
prin actele sale normele existente fbcind propuneri de imbundtd\ire a
acestora.

(3) Atribufiile comitetului mass media qi popularrzare fotbal sint:
- acordd consultanJd cu privire la fixarea unor cerinle minimale in vederea
colabordrii cu mass-media:

acordA consultantd cu privire la condiliile minimale impuse organismelor
media in legdturd cu competiliile organizate de FMF;
- elaboreazd propuneri cu privire la publicaliile FMF gi oferd consultanld cu
privire la conceptul editorial gi confinut;
' - suprav egheazd modul de pregitire gi emitere a acreditdrilor pentru presd la

-

bvenimentele organizate de FMF;
- colaboreazd, cu organismele naJionale gi internalionale din sectorul media;
- ana\zeazd dezvoltarea sectorului media gi face propuneri motivate pentru
alinierea la noile tehnologii gi cerinle media;
- elabore azd programe privind cooperarea eficientd dintre FMF gi alte

institulii;
- asigurd dezvoltarea relaliilor dintre FMF gi instituliile mass-media;
- elaboreaza gi impl emenleazd programe de popularizare a fotbalului;
- elaboreazd, qi implementeazd. programe pentru cregterea nivelului
informativ despre fotbal;
- anahzeazd subiecte de actualitate din domeniul sdu de competen!6;
- face propuneri pentru modificarea regulamentelor sportive aplicabile in
domeniul s6u de competenld;
- elaboreazd Strategia pentru popularizarea fotbalului.

ACTIVITATII COMITETULUI
Art. 3. (1) Comitetui este format din 3 sau 5 membri, numili prin
3. ORGANIZAREA

decizia Comitetului Executiv al F'MF la propunerea pre$edintelui
federaliei, secretarului general sau aI unui membru al Comitetului
Executiv al FMF, inbaza convingerilor proprii asupra capacit[Jii qi altor

calitdfl profesionale ale acestor persoane.
(2) Fiecare membru al Comitetului trebuie sd fie angajat in statele de
personal al FMF sau sA actrveze in domeniul fotbalului, in special in
asociaJii raionale sau cluburi de fotbal.

Art. 4. (l) Comitetul

este organizat gi funclioneazd

in conformitate

cu

preveder tle prezentului Re gul ament.

(2) Membrii Comitetului sunt obligali sA pdstreze confidenlialitatea
informa{iilor declarate de cdtre FMF ca avAnd caracter confidenfial.
(3) Fiecare membru al Comitetului semneazd un Angajament de
confidentrialitate.
este asiguratd de cdtre
pregedintele Comitetului care este numit in aceastd func{ie de cdtre
Comitetul Executiv al FMF " sau pregedintele FMF pe un termen
determinat sau nedeterminat.

Art. 5. (1) Conducerea gedinJelor Comitetului

In

absen{a pregedintelui, gedin(a este condusd

acestuia desemnat

de

de cdtre pregedintele FMF

cdtre inlocuitorul
sau pregedintele

Comitetului.
(2) I d gedinlele Comitetului participa cel pulin 2 sau 3 membri ai
Comitetului in dependen{a de numdrul de membri ai componenJei de
bazd,, precum qi responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglement[ri
supuse dezbaterii, din cadrul compartimentelor ini{iatoare ale FMF sau
alJi specialigti gi persoane dupa necesitate.

Art. 6. (1) Convocarea gedinlelor Comitetului se face de cdtre
pregedinte, prin intermediul secretariatului FMF, in func{ie de necesitate
sau la solicitarea organelor de conducere ale FMF.
(2) Comitetul se reuneqte de regula trimestrial sau in alt mod stabilit de
Comitetul Executiv FMF, in sesiuni ordinare gi in sesiuni extraordinare ,
la convo carea pregedintelui comitetului, Comitetul se poate convoca in
sesiuni extraordinare de cite ori este nevoie sau o cer imprejurdrile qi la
solicitarea Comitetului Executiv sau a pregedintelui FMF.

(3)

Pregdtirea salii de gedinfd, coresponden{a generald gi arhiva
gedin{elor sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este
desemnat din rindul membrilor de cdtre preSedinte .
(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul sau
responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitdli.

Art. 7 . in func{ie de con(inutul documentelor prevdzut a fi dezbdtute in
gedinJa Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului FMF,cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa

reprezentanlilor unor entitd{i, publice sau private propunerea de
participare in calitate de invitali la qedin{a respectiv[.

Art. 8. (1) Prezen{a membrilor Comitetului, Ia gedin{ele la care au fost
convocali, este obligatorie.
(2) In cazul in care un membru al Comitetului nu poate participa la o
gedinJd, din motive obiective, el trebuie sa il anunle pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum 24 de ore inainte de data
desfbgurarii gedinJei.
(3) In cazul in care membrul Comitetului, aflat in situaJia prev[zutd, Ia
alin. (2), solicitd pregedintelui, in scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respectivd,va avea calitatea de invitat.

deliberativa dac[ sunt
prezen\t minimum 2 membri ai Comitetului din 3 numili sau 3 membri
ar Comitetului din 5 membri numili, inclusiv preqedintele ; in caz

(4) $edinfa se considerd statutard, lucrativd

9i

contrar, gedinJa se reprogrameazd'.
(5) in cazul a 3 absen{e consecutive

la gedinle, ale unui membru al
Comitetului,, pregedintele comitetului poate propune Comitetului

Executiv sau pregedintelui FMF' revocarea 9i inlocuirea membrului
respecttv.
Art. 9. Membrri Comitetului pot beneficia de decontarca de cdtre FMF a
cheltuielilor de deplasare Si cazare, in condiliile gi limitele prevdzute de
legisla{ia nalionald decizia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinJa se desfdgoard in alta localitate decAt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF.

Art. 10. in

cadrul gedin{elor Comitetului se dezbat,

in principal,

urmdtoarele categorii de documente:

a) proiecte de reglementdri in domeniul mass media fotbalistice

gi

popularizltrti fotbalului in RM.;
b) propuneri pentru noi reglementdri sau pentru imbundtaJirea normelor
existente;
c) mdsuri gi ac{iuni pe care FMF igi propune sd le intreprindd, conform

responsabilitalilor sale, in vederea realizdrii sau
implimentdrii noilor strategii gi proiecte promovare gi popularrzare a
fotbalului moldovenesc,
d) cadrul de reglementare interna{ional gi european in domeniul dat,
competen(elor

gi

e)implimentarea unor proiecte de stimulare gi colaborare cu mass-media
in domeniul fotbalului .
f)implimentarea noilor standarde interna{ionale in domeniu.
4. PROCEDURA DE LUCRU

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum gi eventualele
modific[ri sau completdri ale acestuia se transmit membrilor
ui, pr\n grlj a s ecretari atului ac e stuia.
-Actele gi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor
institulii prin intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publicarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementdri, supuse
dezbaterii publice, va fi anunJatd membrilor Comitetului, prin email.telefon sau fax. de cdtre secretariatul acestuia.
C o mi

te t
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Art'

12. Convocarea pentru participare la qedin[a Comitetului, impreuni
cu documentele prevdzute pentru d,ezbaiere in gedin{a respectivd gi
ordinea de zi dupd caz, se transmit membril or Comitetului, prin
e-mail
sau fax, de cdtre secretarl Comitetului, cu cel pu{in 5 zile
lucrdtoare
inainte de data gedinJei.

Art' 13' Membtii

Comitetului transmit secretarului observaliile asupra
documentelor de discuJie, cu cel putin doua zile lucr dtoare
inainte de
data gedinlei la care au fost convocafi.

Art'

14. (l) Odatd cu transmiterea de observa{ii, conform prevederilor
aft.13' membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea lu gedin{a
a
reprezentan(ilor unor entitati publice sau private.
(2) FMF analizeazd solicitdrile membril or Comitetului gi stabilegte
in
timp util, dup d, eaz, invitalii la gedin{a.
(3) Anun[area invita{ilor, pentru participare la gedin{6, este
asiguratd de
secretariatul Comitetului sau prin intermediul secretariatului trMF..

Art' 15. $edinJele Comitetului

se desfrqoard in locul, la data qi la ora
stabilite prin convocarea fdcuta de pregedintele comitetului.

Art' 16. Daca, in cadrul qedin{er Comitetului, este necesar[ menfion area
unor informaJii, pe care preqedintele Comitetului sau inlocuitorul

acestuia le declard ca fiind confiden(iale, informafiile respective
vor
prezentate exclusiv membrilor Comitetului .

fi

17. (1) $edinfa Comitetului se inregistr eazd gi se arhiveazd
4tt'
in
format

electronic sau

pe support de hi.ti., de cdtre secretarul

Comitetului.
- Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare
membru avand dreptul sd iqi suslind punctul de vedere.
- Toate propunerile redactate se supunaprobdrii prin vot deschis.
- Hotdrdrile Comitetului au caracter consultativ gi sunt inaintate
FMF sau organelor sale in vederea ludrii deciziei de a fi sau nu
puse in aplicare.
- Copiile 9i extrasele acestora se elibe reazd la cerere, numai cu
av izul pre gedintelui comitetului.

\il

(2) Secretarul comitetului
deciziile Comitetului,

redacteazd procesul verbal

al qedinlei

)
9i

in termen de trei zile lucrdtoare de Ia data

desfrgurdrii aceste\a'
informafii:
(3) Procesul Verbal al qedinJei conline urmltoarele

omitetului, Precum 9i invitalii;
din cadrul gedinJei'
nat de cdtre membrii Comitetului la
urmdtoarea

gedinla'

es a$i la arhiva electronici

a

rbale ale qedin! elor Comitetului in
lui regulament '

Art.18.(1)SecretarulComitetuluiconstituiecAteundosarpentru
qedinla.

suPus[ dezbaterir'
d de membri\ Comitetului'
itetului, desfbquratd in legdturd cu
gedinJa.

;ld;trJlrile

neparticiparea
primite de la membrii Comitetului' pr\vind

la gedinla.
organi zarea gi desfrgurarea gedinlei'
privind
relevante
documente
Alte
fl
s. DrsP

ozrTrl FINALE

Art. 19. AProbarea Regula
Comitetului mass media Si P
complet areaunor prevederi ale ace
Executiv al FMF.
Art.20. Adoptarea si intrarea in vigoare
""0"qt11

i;

il"#;i;;i"*:ry

al FMF la data de

a fost

de c6tre comitetul Executiv

-g.rtm.ttt va intra i3 r1ig:u.tt_,lu data adoPtarii 9i se
la data Publicarii Pe
vaaplicatuturorsituatiitordupaaceastldatl$ide
site-ul oficial al FMF.

